
  POLICIA MILITAR DA BAHIA 
71ª CIPM 

Ocorrência  2017 2018 VARIAÇÃO Percentagem 
CRIME CONTRA A PESSOA   

Homicídio 36 31 -05 -13,9% 
Ten. Homicídio 50 38 -12 -24% 

DELITO CONTA O PATRIMÔNIO   
Furto e Roubo de 
Banco 

00 00 00 0% 

Furto e Roubo de 
correio e loterica 

03 00 -03 -300% 

Roubo/furto de 
veículo 

16 12 -04 -25% 

Roubo a Comércio 30 14 -16 -53,4% 
Invasão de Terra 01 00 -01 -100% 
Roubo/Furto de 
Carga 

00 00 00 0% 

Outros 
Roubos/Furtos 

85 70 -15 -17,6% 

RESULTADO DE AÇÕES POLICIAIS    
Pessoas abordadas 18651 16414   
Pessoas conduzidas à 
Delegacia 

170 138 -32 -18,8% 

Prisões em flagrante 135 111 -24 -17,8% 
Mandado Prisão 
cumprida 

14 13 -01 -7,1% 

Apreensões  de armas 26 21 -05 -19,2% 
Veículos recuperados 37 36 -01 -2,7% 
Auto de Resistência (*) 01 06 +05 600% 
(*) Mortes decorrentes da intervenção policial, em ocorrências policiais, onde ocorreram 
enfrentamento. 
Reintegração de posse 10 08 -02 -20% 
 

Até o presente momento, o balanço operacional da 71ªCIPM tem se mostrado positivo, 
visto que a principal modalidade criminosa que vem sendo atacada pelo Governo do 
estado, que é o homicídio, a Unidade vem conseguindo baixar os índices, em patamares 
superiores ao que é estabelecido como meta do Estado, que é de 6%, ao passo em que a 
71ªCIPM vem conseguindo reduzir mais do dobro dos índices estabelecidos. 

Analisamos também como fator positivo a diminuição das invasões de terra, 
principalmente pelo fato de termos estabelecido como meta no ano pretérito, o 
cumprimento de todos os mandados de reintegração de posse pendentes na Unidade, o 
que foi fielmente cumprido, gerando assim um balanço extremamente positivo neste 
ano de 2018, oportunidade em que tivemos um decréscimo significativo no número de 
invasões. Tais fatores tem que ser comemorados, pois circunstâncias como estas geram 



conflitos de resultados imprevisíveis e danosos, tanto para o invasor, quanto para aquele 
que teve sua propriedade invadida. 

Apesar da escassez de efetivo para o desempenho da atividade finalística da polícia 
militar, estamos contando com importante ferramenta tecnológica a serviço da 
71ªCIPM, que são os Drones, os quais foram adquiridos pelas prefeituras de Canavieiras 
e Uma, respectivamente, e tem se tornado aliado importante no combate a criminalidade 
nessas duas cidades. 

Desta forma, procurando de forma sistemática utilizar os recursos tecnológicos 
disponíveis e o emprego otimizado das Operações Verão (nas praias e sítio histórico) e 
Distrito (nos Distritos de Una e Canavieiras), a 71ªCIPM buscará promover uma melhor 
segurança aos cidadãos unense e canavieirense.  Assim sendo, desejamos a todos um 
Feliz 2019, bastante promissor, com muita saúde e paz. 


